În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE

Nr. 2614/C11/2786
Data: 23.11.2021
Prin contestația nr. 120918/25.10.2021, înregistrată la Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 55898/26.10.2021,
formulată de ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, cu sediul în Ciolpani, șos.
București – Ploiești nr. 110, județul Ilfov,
înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J23/1349/2006, având cod fiscal
RO13610337, reprezentata legal de dl. Aykol Huseyin Ulvi, și
convențional de către „MUSAT & ASOCIAȚII” SPARL, cu sediul în
București, bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, împotriva raportului procedurii
nr. 13411 din data de 14.10.2021, emis de ORAŞUL BUMBEȘTI - JIU, cu
sediul în Bumbești -Jiu, str. Parângului nr. 101, județul Gorj, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, în
vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare, având ca
obiect „Furnizarea autobuze electrice”, anunț de participare nr. CN
1031131/21.05.2021, s-a solicitat Consiliului:
- anularea raportului procedurii nr. 13411/14.10.2021 privind
comunicarea rezultatului evaluării propunerilor ofertanților în privința
declarării ofertei NEW KOPEL CAR IMPORT SRL drept admisibilă și ofertei
BMC TRUCK & BUS SA drept ofertă admisibilă și câștigătoare;
- declararea ca neconforme și inadmisibile a ofertelor depuse de
BMC și NEW KOPEL;
- anularea tuturor actelor procedurii anterioare raportului procedurii
nr. 13411/14.10.2021, ce fundamentează adoptarea măsurilor din
raportul procedurii nr. 13411/14.10.2021, precum și a tuturor actelor
concomitente
și/sau
subsecvente
raportului
procedurii
nr.
13411/14.10.2021 și a celor conexe transmiterii acestuia de către
autoritatea contractantă;
- anularea întregii proceduri în condițiile incidenței prevederilor art.
212 din Legea nr. 98/2016.
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Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 58216/08.11.2021, BMC
TRUCK & BUS SA, cu sediul în comuna Ciorogârla, sat Ciorogârla,
șoseaua București nr. 24, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J23/190/2002, având CUI RO 14442959,
reprezentată legal prin Sinan Kilic, cu sediul ales în vederea comunicării
actelor de procedură la SCA ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII în București,
șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8,
sector 1, formulează cerere de intervenție voluntară, solicitând:
- încuviințarea în principiu a cererii de intervenție ca cerere de
intervenție accesorie, în sprijinul autorității contractante,
- respingerea contestației pe cale de excepție ca lipsită de interes și
în ceea ce privește capătul de cerere nr. 2 ca inadmisibilă și pe fondul
cauzei ca nefondată,
- plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers
procedural.
Contestația și cererile de intervenție vor fi soluționate împreună cu
având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016,
precum și prevederile art. 61 și următoarele din Codul de procedură
civilă.
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Respinge excepțiile invocate de intervenienta privind lipsa de
interes a contestatoarei si inadmisibilitatea cererii de anulare a procedurii
de atribuire.
Admite excepția invocată de intervenientă privind inadmisibilitatea
capătului secund de cerere din cuprinsul contestației, privind declararea
ca neconforme și, în consecință, ca inadmisibile a ofertelor depuse de
BMC TRUCK & BUS SA și de NEW KOPEL CAR IMPORT SRL.
Admite în parte contestația depusă de ANADOLU AUTOMOBIL ROM
SRL în contradictoriu cu ORAŞUL BUMBEȘTI – JIU.
Anulează actele autorității contractante privind declararea
admisibilității ofertelor depuse de BMC TRUCK & BUS SA și de NEW
KOPEL CAR IMPORT SRL, precum și comunicările privind rezultatul
procedurii.
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Obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la
primirea deciziei Consiliului, cu respectarea prevederilor legale și a celor
evocate în motivare, să reanalizeze oferte depuse de BMC TRUCK & BUS
SA și de NEW KOPEL CAR IMPORT SRL.
Respinge ca nefondat capătul de cerere din contestație vizând
anularea întregii proceduri de atribuire.
Respinge ca inadmisibil capătului secund de cerere din cuprinsul
contestației, privind declararea ca neconforme si, in consecință, ca
inadmisibile a ofertelor depuse de BMC TRUCK & BUS SA și de NEW
KOPEL CAR IMPORT SRL.
Încuviințează în principiu și respinge pe fond cererea de intervenție
depusă de BMC TRUCK & BUS SA.
Respinge cererea BMC TRUCK & BUS SA de obligare a contestatoarei
la suportarea cheltuielilor de judecată.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la
comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință
de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr.
101/2016.
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